
Stålprodukter för 
däckförstärkning 
Högkol valstråd för däckbältet och klinchen

Levererans kvalitet

Leverans av valstråd sker genom vår specialbyggda valstråd 

servicecenter eller vårat automatiserade ”coil warehouse” 

tillåter British Steel att erbjuda en effektiv leveransservice. 

Dessa strömlinjeformade leveransanläggningar är utrustade 

med skräddarsydda hanteringsutrustning som i kombination 

med minimal hantering och ett anti-slip golvsystem som 

minimerar lagrings och hanteringsskador.

Teknisk support från våra specialister

Vårt team av erfarna metallurger ger dedikerad teknisk 

support till våra kunder, inklusive val av den lämpligaste 

stålkvalitet och storlek, detaljerad metallurgisk analys för 

att lösa specifika problem, samt utveckling av nya och mer 

avancerade stålkvaliteter för allt mer krävande applikationer.

Vi producerar höghållfast stål för att möta kraven 

från den globala däckindustrin strävar efter att 

tillverka lättare och mer hållbara däck och förbättra 

bränsleekonomin och fordonets prestanda.  

Vårt fokus på kundens specifikationer

Vår däckförstärkningsband tillverkas för att möta kundernas 

individuella specifikationer. Draghållfasthet förändras 

genom anpassning av stålmikrostruktur, medan glödskalets 

egenskaper kan skräddarsys för att passa varje kunds 

föredragen avskalnings metod. Detta säkerställer att vi 

levererar en stållösning som uppfyller dina behov, som 

bygger på vår applikationskunskap och materialutveckling 

expertis. 

Ytterst noggranna tester för kvalitetssäkring

Kvaliteten på våra produkter säkerställs genom rigorösa 

testprocedurer som utförts i välutrustade laboratorier för att 

verifiera stringenta kriterier såsom segregering, stål renhet, 

glödskal, ytkvalitet, avkolning, kemisk sammansättning, 

storlek, form och draghållfasthetsegenskaper. Våra produkter 

uppfyller de krav som ställs för de mest utmanande och 

säkerhetskritiska tillämpningar.

British Steel är ackrediterat både  

ISO 9001:2015 för vårt kvalitetsledningssystem och 

ISO 14001:2015 för vårt miljöledningssystem.     

BUILDING STRONGER FUTURES

British Steel arbetar ständigt 
med att utveckla nya stålsorter 
med förbättrade egenskaper 
för att möta de strängaste 
kvalitetskrav.

VALSTRÅDProduktblad

Notera:  Standarddäckförstärkningstråden tråddimensionstoleranser: 

Gauge +/- 0,20 mm, ovalitet 0,3mm max.

Valstråd dimensioner

Tråddiameter

Ring vikt 

Ring längd 

Ring dimensioner 

5,5mm

1800 - 2200kg

1350 - 1700mm

Ytterdiameter: 1250mm max
Innerdiameter: 850mm min
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Stålkvaliteter för däckförstärkning

Tabellen nedan anger de typiska kemiska analysgränserna för British Steels stålsorter för däckförstärkning. 

Andra stålkvaliteer och analysgränser kan övervägas på begäran. Typiska draghållfastheter och reduktion 

av arean visas, men dessa kan skräddarsys genom optimering av processvägar.

Stålsort

Stålsort C         Si            Mn          P          S         N Cr   Hållfasthet 
(MPa)

Reduktionsgrad 
(%)

62C 0,62 – 0,65 0,19 – 0,22 0,48 – 0,53 ≤0,011 ≤0,011 ≤0,006 – 920 ≥46

72C 0,71 – 0,75 0,19 – 0,22 0,48 – 0,52 ≤0,014 ≤0,009 ≤0,006 – 1030 ≥40

84C 0,81 – 0,84 0,19 – 0,22 0,48 – 0,51 ≤0,013 ≤0,012 ≤0,006 – 1120 ≥37

95C+Cr 0,90 – 0,95 0,19 – 0,22 0,33 – 0,37 ≤0,014 ≤0,009 ≤0,006 0,20 –0,24 1260 ≥37


